
مكانها في قائمة الشرف لوالية  ( تحتلHISDس المنطقة التعليميه )مدار من مدرسة 03 من كثرأ

 7302تكساس لعام 

 

 قائمة في (HISD)ة المستقلة للمدارس في هيوستنمدرسة من مدارس المنطقة التعليمي وثالثون واحد ختيارإ تم قدل

 .الطالب ونجاح عال   تحصيل من حققتها لم 7102-7102 عامل في والية تكساس التعليمية لنتائج الشراكة الشرف

 ةعالي مستويات تُظِهر التي العامة والثانوية والمتوسطة بتدائيةإلا المدارس 7102 لعامتكريم المدارس قائمة الشرف 

س وبالنسبة للمدار . اإلنجاز فجوات من والحد اإلضافي العمل إنجاز في والتحسن للطالب األكاديمي التحصيل في

ة الشرف كرمت قائم  العام هذافي  . ارللكلية بنظر اإلعتبالطالب  إلعداد هبير المتخذتداالقائمة الشرف  تأخذ  الثانويه

 .وإغالق الفجوات في مجال اإلنجاز صيل األكاديميحالعالي في الت األداءهم مدرسة 277تكساس  والية ل

تكريمنا كمنطقة  يتم أن يشرفنا": " Grenita Lathan التهان جرينيتا" للمنطقة التعليمية  المؤقتة المشرفة قالت

 للغاية هفخور أنا". "تكساسفي والية   في واألعمال التعليم قادة قبل منلوالية تكساس الشرف  ةتعليمية ضمن قائم

 ."المستمر األكاديمي التقدم وعلى طالبنا علىفي التركيزواظبوا  حيث المدارس وقادة مدرسيناب

عتمد يو. (Scholar Schools أو Star Schoolsأحدى الفئتين) في الشرف قائمة في مكان كسب للمدارس يمكن

 . (STAAR) الجاهزية األكاديمية لوالية تكساس تقييم ختبارإ في الطالب أداء علىالتصنيف 

في   عاليةتعتبر ألنها(  Star Schools) كمدارس( HISDمن مدارس المنطقة التعليمية) مدرسة عشرون تصنيف تم

وتم . (اقتصاديا  ين محروم) تم تصنيفهم من ذوي الدخل المحدود الطالب من المئة في 33 األقل على ولديها األداء

 ولديها األداء عالية تعتبر ألنها (Scholar Schools) كمدارس(  HISDتكريم عشر مدارس من المنطقة التعليمية )

 .ذوي الدخل المحدودمن  المصنفين الطالب من ٪33 من أقل

ا(  HISD) لمنطقة التعليميةلـ تابعة مدارس ثالث تلقت ، ذلك إلى باإلضافة ا تصنيف ا أيض   العلوم بمدارس خاص 

  مجال فيقائمة الشرف  مدارس من ٪01 أفضل بينمن  سجلت ألنها (STEM)والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا

 .والعلوم الرياضيات

 :هي 7102 لعامالشرف لوالية تكساس  قائمة في المدرجة( HISDالمنطقة التعليمية ) مدارس

 



Star Schools 

 األبتدائية: Condit, De Chaumes, DeZavala, Field, Foster, J.P. Henderson, Hines-

Caldwell, Lyons, Moreno, Park Place, Ed White 

 المتوسطة: Baylor College of Medicine Academy at James Ryan, Energized for 

STEM Academy West, Project Chrysalis 

 الثانوية: DeBakey HS for Health Professions, East Early College, Eastwood 

Academy, North Houston Early College, Sharpstown International 

  المختلطة: Briarmeadow Charter 

Scholar Schools 

 اإلبتدائية: Bush, Horn, Mandarin Immersion, River Oaks, Roberts, Twain, West 

University 

 المتوسطة: Lanier 

 الثانوية: Carnegie Vanguard 

 المختلطة: T. H. Rogers 

STEM Schools 

 اإلبتدائية: Lyons 

 المتوسطة: Project Chrysalis 

 الثانوية: DeBakey HS for Health Professions 


